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              Sammanfattning 
 

Uppsatsen tar upp frågeställningen ”Kan ett nytt sammanhang för ett 
material ändra upplevelsen av det?” Materialen som används i arbetet är 
karbinhake, kakel och industrinät. Jag går igenom mina uppfattningar om 
materialen för att sedan redogöra för vad man skulle kunna göra med dem 
istället i ett möbelsammanhang. Jag berättar om min inspiration jag har 
haft inför och under mitt arbete och presenterar hur mina idéer har 
utvecklats under processen. Slutresultatet är en tamburmajor med 
karbinhakarna, en displayhylla med kaklet och en vägghylla med 
industrinätet. Eftersom frågeställningen är högst subjektiv har jag valt att 
svara på den utifrån mitt eget perspektiv. Det korta svaret är ja.  

  



Abstract 
 

The essay addresses the question "Can a new context for a material change 
the experience of it?" The materials used in the work are carabiner, tile and 
industrial net. I go through my perceptions about the materials and try to 
explain what one could do with them instead in a furniture context. I tell 
you about my inspiration I have had before and during my work and 
present how my ideas have evolved during the process. The end result is a 
clothes rack with the carabiner, a display shelf with the tile and a wall hung 
shelf with the industry net. Since the question is highly subjective, I have 
chosen to answer it from my own perspective. The short answer is yes 

  



Förord 
 

Detta examensarbete är det sista jag gör på Malmstens vid Linköpings 
universitet, kandidatprogrammet i möbeldesign. Det är resultatet av ett 10 
veckors långt arbete. Examensarbetet kretsar kring min nyfikenhet i 
material och jag gör även försök att lista ut vad det är som inspirerar mig 
och hur idéer uppstår. Tack till min Handledare Andreas Nobel för 
intressanta diskussioner och bra feedback under arbetets gång. Tack till 
mina vänner och familj för stöttning och pep.   
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1.0 Bakgrund 

1.1 Vägen fram till exjobbet 
Jag var som liten mycket fascinerad av fina saker. Eller kanske egentligen bara saker. Hos pappa hade 
vi en kasthylla som hängde på väggen. Den hade ca 100 små hyllplan där man kunde förvara små 
objekt. Det blev som att de stod i sina egna rum. Jag stod ofta och kollade på de små glasfigurerna. 
Tog ut dem, tittade och la försiktigt tillbaka dem igen. Några gånger om året så hände det att vi åkte 
och köpte en ny liten figurin. Jag minns inte vad det var för butik men vi kom hem med en ny 
glasfigur till samlingen. I de lediga facken la jag andra små saker. Det kunde vara en fin mutter jag 
hittat eller en trådrulle i trä. Det viktiga var inte att det var en fin glasfigur för det kunde man inte få 
jämt. Vad det än var som lades in så kunde det ändå ta form som något annat i huvudet. Vad är det? 
En mutter. Vad kan det vara? Vad som helst. 
En annan del i arbetet som har utkristalliserat sig ganska sent och egentligen mer handlar om 
rapporten och hur en utomstående person tar sig an en produkt eller ett arbete är hur jag har valt att 
presentera det. Jag har lagt mycket fokus på vad det var som egentligen ledde mig fram till varför det 
ser ut som det gör. Alltså vilken utgångspunkt jag har haft och hur den har påverkat mina formval. 
Mindre fokus i rapporten ligger på skisser, modeller och mockups. Detta var något som jag bestämde 
under mitt researcharbete. Från 6.0 finns det mer att läsa om detta. En kronologi om varje designval, 
skiss och modell har jag gjort många gånger. Därför kändes detta sätt att presentera ett arbete roligt 
och nytt. Det belyser en annan del av sättet jag går till väga för att skapa en produkt där tillrättalagda 
eller efterkonstruerade skisser inte känns intressant. 

 

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att jag ska undersöka material som för mig inte är typiska möbelmaterial och 
sedan använda de i ett möbelsamanhang. För mig så är det inte så hårt uppdelat och jag har valt att 
bejaka det lekande barnets perspektiv där saker kan få ta nya former. Det är också mycket så jag har 
arbetat tidigare. Med att omarbeta material, sätta dem i nya sammanhang och se hur de upplevs 
eller känns där. Min förhoppning är att materialen med hjälp av min formgivning ska kännas logiska i 
sitt nya sammanhang.  
 

 

2.0 Frågeställning 
Kan ett nytt sammanhang för ett material ändra upplevelsen av det? 
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3.0 Metod 

3.1 ”Att vandra i stan” 
 

Min process för detta arbete har skett i olika stadier. Men den börjar ändå vid ett slags observerande 
av det jag har omkring mig. Ett associativt sökande med blicken när jag rör mig i staden och i min 
vardag. En regel som ligger över en stenrefug, ett skyddsmaterial som är uppspänt runt en stolpe. 
Vad är det? Vad kan det vara? Det är nog något jag alltid har gjort och som man med barn gärna 
kopplar ihop till att ha en ”livlig” fantasi. För mig blir det som ett formsökande och formskapande i 
realtid. Mycket saker har blandats och just för att jag har utgått främst från materialen och sedan 
funderat på vad jag skulle kunna skapa av dem så har det känts väldigt fritt.  

 

Fig.1 Är det en bänk? Nej det är en regel, det ser jag med 
men min poäng är att man kan se form på många olika ställen.  

3.2 Designprocess 
 

Ytterligare metod för mitt arbete är självklart en designprocess där jag har rört mig mellan att skissa 
på papper, i mindre modell och i mockupform samt med 3dprogram. De olika formerna har tagit vid 
när det har krävts för att komma vidare, för att testa en idé och för att ta beslut.   
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3.3 Litteraturstudier, studiebesök 
 

För att bättre förstå det jag håller på med så har jag läst litteratur. Också för att i denna rapport 
lättare kunna formulera mig och förklara min process. Det har fungerat både som ett medel för att 
kunna analysera det jag själv har gjort utifrån vad andra har gjort men också som ett belägg på att jag 
inte är helt ute och cyklar. Formspråk som kommer igen i det jag har gjort och sen sett hos andra 
eller sättet någon annan analyserar material och form har fungerat som positiv uppmuntring. Jag har 
även gjort studiebesök som har varit relevanta för mitt arbete som har varit mycket givande.  

3.4 Video 
Jag har även kollat på en filmsekvens från tv-serien om Pippi Långstrump från 1969 som en del i mitt 
forskande om tingen och hur de kan upplevas.  

 

4.0 Avgränsningar, premisser 

4.1 Material, teknikerna 
 

Som student på Malmstens finns det vissa givna förutsättningar att förhålla sig till. En av dem är 
faktumet att vi arbetar med trä som vårt huvudsakliga material. Jag skulle inför det här projektet 
kunna ha tagit kontakt med någon som använder sig av andra material om jag hade velat skapa något 
annat men jag har valt att inte göra det. Så en premiss för mitt arbete är att jag har trä eller 
skivmaterial som huvudmaterial i mina produkter. Detta påverkar givetvis formgivningen. En form i 
trä måste se ut på ett annat sätt än vad en som uppfyller samma syfte men är tillverkad i metall 
kunde göra.  

 

4.2 Omfattning 
 

Den relativt korta tiden som vi har haft till förfogande med examensarbetet (10 veckor, minst av alla 
designskolors kanditatprogram) har självklart gjort att en del avgränsningar kring det som kan tänkas 
hinnas med under perioden har varit nödvändigt. En del av byggandet av själva prototyperna har till 
exempel fått startats innan allt har varit bestämt. En del formgivningsbeslut har fått tagits i stunden. 
Vilket nödvändigtvis inte behöver vara något dåligt, man kommer nära materialen och formen på ett 
annat sätt när man arbetar så.   
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4.3 Formgivning 
 

En tydlig avgränsning i mitt arbete som jag ser det är hur jag har valt att formge produkterna. Den är 
inte anpassad för en industriell tillverkning utan jag har helt fokuserat på materialen och min vision 
om vad de kan bli. Sen är det ju så att om en produkt blir tillräckligt bra så går tillverkningen av den 
att lösa. Och att börja bakifrån med hur något ska tillverkas kanske inte alltid är ett recept för succé. 
Jag tänker som jag tänker med rockband. Man blir inte ett bra rockband om man försöker göra något 
som alla gillar, förstår och kan ta till sig. Man måste vara lite annorlunda, konstig och egen. Hela den 
här Idol-världen vi lever i där man ska skapa en stjärna är helt skev i min mening. Det går inte att 
skapa en succé. Det blir en succé om det är genuint, intressant och kan engagera människor. Visst 
kan man tillverka en bra produkt med avsikt att den ska vara lätt att masstillverka men det är inte 
med den utgångspunkten som jag har tagit mig an detta projektet.  

5.0 Materialen 
De material som jag har valt har jag valt av lite olika anledningar. Det som de har gemensamt är att 
de inte har ett typiskt möbelmässigt användningsområde. Jag har valt dem för att de är vackra, 
hållbara, smarta och/eller intressanta. Nedan följer en förklaring om materialen och valen.  

 

5.1 Karbinhake och dess egenskaper 
 

Karbinhake var det första materialet som jag kom att tänka på när jag funderade över detta projekt. 
Det är väl egentligen inte ett material så mycket som det är en produkt men i detta fall så valde jag 
att se på det som om det var en skruv eller gångjärn. Som ett möbelbeslag egentligen. Karbinhakens 
primära egenskap är att snabbt hänga fast något som sedan ska tas bort eller hålla ihop något eller 
fästa något. Den är i sin natur flexibel och det är så den främst ska användas. Den kommer i olika 
utföranden och kan användas inom olika sporter, yrkesområden och fritidssysslor därefter. De 
sekundära egenskaperna jag kom att tänka på främst var självklart också relaterat till att sätta fast 
och enkelt lossa saker. Men det som ändrades för mig var att det snarare var så att det som sattes 
fast kom dit och sedan togs bort igen medan haken stannade på en och samma plats. Jag upplever 
att det annars ofta är tvärtom att man tar haken till en plats för en temporär lösning.  

5.2 Kakel och dess egenskaper 
 

Det andra materialet som jag valde att jobba med var kakel. För två år sedan så var jag på 
studiebesök på studio B3 och såg där några små intressanta kakelbitar som jag tänkte att man skulle 
kunna använda på något snyggt sätt i en möbel. Det har legat på is tills nu och detta projektet. Med 
associationer som främst dras till kök eller badrum så ville jag se hur och om jag kunde ändra 
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uppfattningen om materialet om jag satte in det i ett nytt sammanhang. Den primära användningen 
för kakel är att få en slitstark och vacker yta på platser som utsetts för mycket påfrestning som väta 
och smuts. Den sekundära som jag ville undersöka handlade mest om dess visuella egenskaper. 
Geometrin som man kan leka med. Enkelheten i formen som kan sättas samman till en intressant 
produkt. Den största utmaningen handlar om förflyttningen av materialet från vägg och golv till 
bruksföremål. Vad som händer med taktiliteten, hårdheten och utseendet.  

 

 

5.3 Industrinät och dess egenskaper 
 

Mitt sista material är industrinät. Det är nätet som sitter på bland annat byggställningar när de 
bygger om fasader. Det är ett fint nät ofta i skarpa färger som är otroligt slitstarkt. Jag har länge varit 
intresserad av det materialet.  Jag hajar alltid till när jag går på gatan och plötsligt ser ett helt hus 
som lyser grönt. Det är till för ett väldigt tydligt syfte. Dess primära egenskap är att hålla inne saker 
från att falla ut på gatan. För mig blir det främst ett vackert inslag i stadsmiljön. En färgklick som får 
en att faktiskt titta upp och se huset, tyget och de omkring liggande husen. Oftast är blicken annars 
fäst i marken, detta ger nya perspektiv. Det sekundära som jag ser och vill uppnå handlar om just det, 
det visuella. Det vackra i tyget men även dess styrka. Att det tål så pass mycket belastning är något 
jag tycker är intressant och vill utforska mer.  

 

6.0 Research utgångspunkter och inspiration 
 

Inspirationen och den research jag har gjort är inget som har skett under några veckors tid och sen 
blivit släppt i förmån för själva arbetet. Det har skett både innan efter och under arbetets gång. På 
ett sätt är det en livslång research. Jag minns saker ganska väl och har också lätt för att haka upp mig 
på saker. Ibland visar det sig vara en bra sak.     

6.1 Sakletaren Pippi Långstrump 
 

En stor del i mitt examensarbete är att försöka se saker som de inte är. För om det inte är en hake 
som sitter på en ryggsäck vad kan det då vara? Ett starkt minne jag har från barndomen som jag tror 
har påverkat mig mycket är sekvensen från Pippi Långstrump när hon lär Tommy och Annika vad en 
sakletare är för någonting. I avsnittet så klättrar de runt i skogen, går långs en grusväg och kryper i 
diken för att leta efter saker. ”En sakletare är en sån som letar efter saker” säger Annika och Tommy 
fyller i ”Överallt finns det saker, det är bara att ta reda på dom säger Pippi”. Tommy visar sedan att 
han inte alls förstår vad det innebär att vara en sakletare när han säger ”Om jag skulle hitta 
någonting vill jag hitta en guldklimp och inte en liten mutter.” Men Pippi visar direkt efter vad det 
verkligen innebär att vara sakletare när hon kryper på en gammal rostig burk som hon sätter på 
huvudet. ”Vad kan man ha den till?” Undrar Tommy. Pippi förklarar då med hinken på huvudet ”Man 
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skulle kunna lägga kakor i den, då blir det en burk med kakor. Eller så lägger man inte kakor i den, då 
blir det en burk utan kakor. Detta är nog en burk utan kakor tror jag.” När de går där ifrån drar Pippi 
burken längs ett stängsel som ger ifrån sig ett ljud och här visar Annika att hon har förstått vad en 
sakletare är när hon säger att burken kunde bli en fin båtmotor.1 De här scenerna minns jag väl från 
min barndom, jag vet inte hur mycket de har påverkat att jag själv ofta tänker som Pippi eller om det 
är något som jag har utvecklat utan denna filmsekvens i bakhuvudet. Jag tänker att det också kan 
bero på att som barn inte alltid få det man pekar på och att jag då istället utvecklade min 
föreställningsförmåga. 

Förmodligen är det en kombination av många faktorer men det är definitivt ett tillvägagångssätt som 
jag tillämpar minst lika ofta som att jag sätter mig ner med ett tomt papper när jag ska skapa något. 
Att kunna se eller hitta en produkt, sak eller händelse och sedan ta det vidare som inspirationskälla 
till något jag skapar. En regel som flyttas från marken och läggs på två stenblock (Fig.1) är en 
oplanerad händelse som uppstår när någon vill ta sig fram på en gångbana till exempel men för den 
uppmärksamme kan den synen betyda något mer. För mig är en utgångspunkt och startpunkt alltid 
viktig, vad det kan vara som inspirerar varierar så också vad det blir.  

 

Fig. 2 Exempel på olika bra saker man kan hitta när man är sakletare 

  

                                                           
1 Pippi är sakletare och går på kalas, 1969, Video, Olle Hellbom, Sverige NordArt TV-produktion. 
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6.2 Studiebesök Achille Castiglioni Studio 

 

När jag var i Milano under Salone veckan så hade Edward i min klass varit så snäll att bokat in ett 
besök åt oss i Achille Castiglionis studio. Jag känner till honom sen tidigare och har varit mycket 
fascinerad av hans formgivning som känns väldigt enkel men också mycket stilren och genomtänkt. 
Väl på plats så möttes vi av ett ordnat kaos. Små prototyper, ritningar, skisser, produkter och olika 
små och stora prylar som han samlade på sig genom åren låg spridda i rummen. För mig var det en 
mycket inspirerande plats. När guiden sedan började prata om vissa av hans produkter och vi fick 
höra bakgrundshistorierna till varför de såg ut som de gjorde så kändes det ännu mer intressant. Det 
fanns en anledning till att det var så fullproppat med prylar i studion och det var framförallt för att 
det var genom sådant som han tog sin inspiration. Guiden höll upp en pryl som bestod av två 
bönformade metallskivor som satt ihop med två skruvar och frågade vad det var som hon höll upp. 
Tillslut gissade någon i sällskapet rätt. En ’travel cup’ hon drog isär formerna och tryckte på dem tills 
de bildade en kon. ”Nu kan man ha vatten i den och dricka. Achille hade den här koppen länge och 
det var den som gav inspirationen när han sedan skapade denna lampa.” Hon pekade på en lampa 
och visade funktionen. Besöket fortsatte i den stilen och allt vi tittade på hade inspirerats av något 
annat. En smart vardagspryl som blev en lampa eller en funktion som gjorde att det enkelt gick att 
flytta en annan lampa (han gjorde ju mycket lampor). Det kunde vara långt ifrån inspirationen när 
produkten väl var klar eller ganska nära ursprunget. Som lampan med en filmrulle som fot där man 
lätt kunde avgöra hur lång sladd man ville ha genom att rulla upp den på ”rullen”. Vi fortsatte sedan 
och tittade på hans ready made stolar och pallar som också de slog an en sträng hos mig. Det är ju 
typ något sådant här jag vill göra tänkte jag. Han tar in en traktorsits i ett nytt sammanhang och 
skapar något nytt av det. Frånkopplat från sitt ursprungliga användningsområde. Kort sagt så gick jag 
därifrån oerhört inspirerad, hans filosofi om form och hans sätt att använda sig av ”otypiska” 
möbelmaterial gav mig självförtroende inför min process. Jag är medveten om att Achille arbetade i 
team med sin bror Giacomo Castiglioni fram tills den senares död 1968. Under besöket i studion så 
pratade de dock mest om Achille och nämnde bara ibland Giacomo i sammanhanget. Då de jobbade i 
team så är det emellertid inte så viktigt vem som gjorde vad. För mig ser jag deras designprinciper 
som något större än de två som individer.  

                  

 Fig. 3 Achilles skissprocess för bestick med utgångspunkt              Fig. 4 En av de första skisserna och  
          i en snickarpennas fyrkantiga form.                                                        prototyp för traktorpallen. 
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6.3 ”Achille Castiglioni Complete works” -  
 

Väl tillbaka i Stockholm efter Milanoresan så lånade jag en bok på skolans bibliotek om Achille 
Castiglioni och hans formgivning. Något som var väldigt intressant med den boken var att den nästan 
helt saknade utgångspunkterna. Vad det var som ledde honom fram till formgivningen, det var som 
att det bara hade kommit till honom. Det känns som att det ofta är så när man läser skildringar om 
formgivare att de är stora genier som får uppenbarelser eller genom hårt arbete kommer på sin 
design. Man bygger gärna en mytologisk bild av personen som gör denne och dennes formgivning 
upphöjd och speciell. Det var en konstig upplevelse att ta sig igenom denna bok efter att jag veckan 
innan varit i hans studio och träffat hans dotter och fått höra om varför produkten egentligen ser ut 
som den gör. Den lättsamma och enkla framtoningen till de extremt fina och smarta produkterna 
blev som bortblåst. Nu kändes de plötsligt svårtillgängliga, som ett hantverk jag aldrig själv skulle 
kunna lära mig att bemästra. Det pedagogiska och fina i att presentera en produkt som på Fig. 3 där 
vi får följa flera steg i formgivningen hela vägen från en enkel blyertspenna som de flesta känner igen 
som inspiration för formen till färdiga bestick tappas helt när man väljer att inte berätta den delen av 
historien. Jag fick en annan förståelse för processen och faktumet att jag kan hålla kniven i handen 
och känna en direkt koppling till pennan ger något extra. En ’aha-upplevelse’ som får mig att bättre 
förstå hur han tänker när han designar och ger mig uppslag för hur jag själv kan ta mig an 
designprocesser. Jag vet inte om besticken är extra bra men i sammanhanget blir de det. Motsatsen 
däremot bidrar till att göra design svårt och oåtkomligt och närmar sig synen som en vanlig Svensson 
har på konst. Man förstår det inte, skaparen gör ingen ansats för att man ska förstå det och då känns 
det läskigt och ointressant. Man avskriver det som att ”Det där är ingenting för mig.” Det extra 
intressanta är att boken anser sig ge en bra inblick i hur han och hans bröder skapade av just dessa 
anledningar. Att man som lekman ska kunna förstå det och som professionella kunna återskapa och 
utforska verken med denna historiska förståelse som boken bidrar med 2. Detta står redan i förordet. 
De hade säkert för avsikt att berätta hela historien och kanske anser de att de har gjort det med. De 
braskar dock för att de har varit tvungna att förhålla sig till bokens volym när de skrivit och försökt 
måla upp en så bra bild som möjligt. Men på 500 sidor kunde man ha sagt att till exempel besticken 
är inspirerade från en viss sorts penna. I min värld får det plats och det är viktigt.  

                                                           
2 Polano, Sergio. Achille Casiglioni complete works. 1 uppl. Milano: Electa Architecture Mondadori Electa Spa 
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Fig. 5 Till vänster, Lampadina som var inspirerad från en filmrulle. I studion fick vi en genomgång om 
hur den hade fått sin form. Inget av det nämns i boken. 

6.4 Arkitektoniska tendenser i design 
 

Återigen så handlar det om utgångspunkter och inspiration. Och just arkitektoniska tendenser inom 
design är något som funnits väldigt länge där bland annat kolonner och pelare har varit viktiga 
formelement ibland annat renässansskåp. Men det är även något jag tycker mig se nu lite varstans 
och även i min egen formgivning, ibland medvetet gjort ibland inte. Jag såg det på många 
utställningar i Milano där det var uppenbart att bland annat trappor, pelare och valv hade varit 
inspirationskälla till möblerna.  

                 

Fig. 6 Utställning i Milano                  Fig. 7 Valv i pall                                Fig. 8 Note och Tarkett i Milano. 
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7.0 Utgångspunkterna som leder till designval 
 

Som jag nämner under rubriken 1.2 Syfte så har jag valt att i detta projekt fokusera och belysa de 
utgångspunkter jag har haft under denna process som har gett mig en start och riktning i de olika 
designprocesserna. Dels för att jag när jag var i Achille Castiglionis studio fann det allra mest 
intressant vad det faktiskt var som hade inspirerat honom och hans bröder att tänka i de banor som 
de gjorde samt för att jag har presenterat projekt från vagga till klar prototyp med skisser och 
modeller så många gånger redan. Det blir ofta oinspirerat och inte alls en rättvis bild av hur jag har 
tänkt även om varenda liten skiss och modell redovisas. I min mening så tappas någonting mänskligt 
bort i processen när det blir presenterat på det viset. För mig finns det ofta något underliggande som 
kan ge en större förståelse till varför det blev som det blev. Så jag kommer gå igenom materialen och 
produkterna från ursprung till första idé, utveckling av idén och sedan resultatet. 

7.1 Karbinhake ursprung till idé 
 

Exakt hur jag kom att tänka på idéen att ha karbinhakar integrerat som ett möbelmaterial minns jag 
inte. Men första skisserna har jag gjort i min lilla skissbok bland anteckningar från en presentation 
som vi hade under projektet med Blå station inför Stockholmsmässan. Jag presenterade ett projekt 
som handlade om övertydlighet och att skriva någon på näsan. Det handlade både om övertydlighet i 
formgivningen med sammansättningar och dylikt men jag presenterade även en tanke om att skriva 
på möblerna vad det var för något. Jag visade en skiss på en hylla där det stod hylla längs hela sidan 
till exempel. Vd:n på Blå stations dotter var med på presentationen, hon är modeintresserad och gick 
igång på min idé om text och sa att jag skulle titta in modeskaparen Virgil Abloh och hans märke Off-
white. De hade jobbat mycket så, med textblaffor på sina kläder. På ena sidan anteckningar om detta 
och på samma uppslag skisser på möbler med karbinhakar, se fig. 9. Jag kan bara tänka att jag har 
associerat kring kläder. Karbinhakar för kläder, karbinhakar för möbler. Varför inte? Det är ju i princip 
en krok som har en enkel låsning. Lätt att hänga saker och lätt att ta bort saker igen. 

 

Fig. 9 Med första karbinhaksskisser nedklottrade under en presentation. 
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7.1.1 Utveckling av idé 
 

Jag tänkte nog vid första skissen att här skulle det vara bra att hänga upp kläder. Kanske främst för en 
offentlig miljö. Där det är mycket rörelse, jackor som hängs upp och tas ner om vart annat. En enkel 
upphängning som håller kvar kläderna, utan mänsklig inverkan kan de inte falla ner. Möjligheten att 
hänga väldigt många kläder på väldigt liten yta utan att riskera att de ramlade av var det som 
lockade. Så tanken om att skapa något vägghängt gick ganska snabbt bort då det smalnade av 
användningsområdena och möjligheten att hänga mycket kläder. Pelarformen lockade mig, då den 
erbjuder mycket plats att hänga på men samtidigt tar upp relativt liten yta i rummet. Även visuellt i 
rummet skulle den ta upp liten yta. Och att kunna ha en möbel som ändrar form från smal pelare till 
en rundare mjuk sak, när alla kläder hängde på kändes intressant. Jag gjorde mockups och flera 
skisser för att testa storlek och mått på tamburmajoren som jag kallade den. Formen kändes bra men 
problem kvarstod, hur får jag formen att stå? Eller framförallt fortsätta stå upp när den utsätts för 
påfrestning. Som man ser i den första skissen (Fig. 9) så var det någonting jag funderade på redan 
där. Men det fortsatte och tog sig många olika uttryck innan jag bestämde mig. Jag ville använda mig 
av en träfot för att försöka hålla ihop uttrycket, sen ville jag hålla det ganska diskret. Något jag var 
rädd för i designprocessen var att jag skulle komma för nära en trädliknande figur i helhets formen. 
På ett sätt så tror jag att jag har sett formen för mycket för att kunna avgöra huruvida den kändes 
som ett träd. Men de jag frågade tyckte inte att det kändes som ett träd och jag fortsatte arbetet 
med ben/fotställningen.   

 

 

Fig. 10 Ur många fotställningar så var det den här som 
tilltalade mig mest. Den kändes självklar 
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7.2 Kakel ursprung till idé 
 

Tanken om kaklet för mitt examensarbete började i en annan tanke jag ursprungligen hade för ett 
examensarbete. Jag tänkte på hur vi inom design har förlagor som skapar en trend för hur vi väljer att 
formge. Jag funderade på faktumet att vi bygger saker inom vissa stilar och att det ibland känns som 
att det är det enda sättet något kan göras på. Förlagan jag tänkte mest på var Thonet-stolen, 
caféstolen. Jag funderade på varför och hur den hade blivit en sådan succé och varför vi än idag 150 
år senare fortfarande ser den stolen om och om igen på olika restauranger och caféer. Om man 
tänker på det är det märkligt då den inte ens är stapelbar i original och i de allra flesta kopior man 
ser. För mig känns det som någon slags kollektiv psykos där formgivare får i uppdrag att göra en 
caféstol, kollar på hur man har gjort förr och sedan gör en som ser ungefär ut som det man känner 
igen sen innan. Utan att reflektera över funktion och egentlig användning. Det är som att man inte 
förstår att något kan se annorlunda ut förrän någon kommer på och skapar något som är radikalt 
annorlunda än det vi känner till. Någon måste uppfinna hjulet för att alla andra sedan ska kunna 
härma och göra versioner på det tills någon annan uppfinner ett nytt sorts hjul. Ett hjul som fungerar 
eller ser ut på ett helt annat sätt. Så blir det den nya trenden. 

Min tanke var att titta på några av dessa trendsättare inom modern formgivning och rita en ny 
förlaga. Att innan thonétstolen blev känd rita en produkt som ersätter den och sedan följa min nya 
produkt genom historien till hur den skulle kunna se ut idag. Det visade sig vara ett lite för stort och 
spekulativt projekt men innan jag avbröt så han jag tänka att en caféstol för 150 år sedan skulle 
kunna vara försedd med kakel. En stapelbar kaklad stol skulle kunna stå utomhus på liten yta utan att 
bli förstörd. De första snabba skisserna från skissboken syns i Fig. 11 och 12. 

                                          

                       Fig. 11 Snabbskiss på kakelstol                          Fig. 12 En till snabb med staplingtankar 

7.2.1 Utveckling av idé 
 

Jag släppte idéen om att göra ett examensarbete om den fiktiva stolen men höll kvar vid tanken om 
kaklade möbler. Något som jag i alla fall inte har sett så mycket av i möbler tidigare. Det känns på ett 
sätt fel för det är inte ett vanligt inslag i möbelvärlden. Men på många andra sett känns det rätt. Om 
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man börjar bryta ner vilka fördelar som kan uppstå. Det blir en kamp mellan förväntningarna vi har 
på ett material och den nya användningen av det. För min del så såg jag många fördelar med det. Det 
är slitstarkt, det är lätt att torka av och hålla rent, det är visuellt vackert, materialets taktillitet 
påverkar rummet känsla, dess geometriska egenskaper ger vissa förutsättningar att förhålla sig till 
när det kommer till formgivningen. Dess begränsningar och möjligheter får på ett sätt styra 
formgivningen. 

Jag tror inte egentligen att jag vid denna tidpunkt hade reflekterat över arkitektoniska inslag i min 
egen formgivning. Och det var inget jag initialt tänkte på när jag ritade bilderna i Fig. 13 heller. Det 
var snarare en idé om att ta hjälp av geometriska former för att skapa en mångsidighet i designen 
som lockade mig. Triangeln som kan bli en fyrkant, en pyramid, vad mer? Jag skissade på en 
kakelhylla där dess geometri möjliggjorde och öppnade upp för kombinationer. Inspirationen tog jag 
från den gamla kasthyllan i furu. Där vi samlade på fina saker (Fig. 14). Jag insåg att jag fortfarande till 
stor grad samlar på fina ting och jag tror att vi är många som gör det. Jag ville göra en hylla till det. 

            

Fig. 13 Tidiga snabba skisser på kakelhylla    Fig. 14 Kasthyllan som hängde hos min pappa. Lite illa                                          
                                                                                   tilltufsad efter alla år. 
 

 

7.3 Industrinät ursprung till idé 
 

Industrinätet är något jag länge har sneglat mot men aldrig gjort något av. Jag märker att jag ofta inte 
ens ser husen runt omkring mig förrän de är täckta av färgglada tyger. Först då vrider jag upp blicken 
från marken och blir fascinerad. Ett nödvändigt ont som skyddar oss nere på gatan från det 
potentiellt farliga saker som kan ramla ner. Det är inte meningen att det ska vara fint men för mig blir 
det nästan som som ett hus inslaget i ett fint presentpapper. Det är svårt att förklara vad det är som 
känns så tilltalade med ett tyg som hänger i vinden men det blir nästan svårt att värja sig för det 
tycker jag. Och i stor skala blir det ännu mäktigare. Det finns något bakom tyget. Faktumet att vi bara 
nästan kan ana det gör det än mer intressant. Jag tänker på Christo och Jeanne-Claudes enorma 
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tygkonstverk där de till exempel har klätt in riksdagshuset i Berlin i tyg och omringat öar med hundra 
tusentals kvadratmeter stora tyger.3 Jag behöver inte tänka på om det betyder något eller vad de vill 
berätta. Verkens magnitud gör mig bara golvad. Jag har på flera sätt velat arbeta med tyger förut 
både i utställningskoncept och i möbler men det har av olika anledningar inte riktigt blivit av. Så blev 
jag åter påmind om industrinät och började göra eftersökningar på det. Det visade sig vara billigt, 
slitstarkt och snyggt, jag kände att jag ville jobba vidare med det och undersöka vad jag kunde 
använda det till.  

             

Fig. 15 Kollage av inslagningen av                 Fig. 16 Foto på verket Surrounding Islands utanför 
            Riksdagshuset i Berlin, 1994                            Miami, 1983. 
 

7.3.1 Utveckling av idé 
 

Skissprocessen för industrinätet har tagit många olika vändningar. Från det stora, skyddande, 
täckande men ändå transparenta nätet som täcker fasader och andra ombyggnationer nedskalat till 
möbelform. Jag skissade på stora skärmväggar sedan på mindre skärmväggar för att tillslut landa i ett 
insynsskydd för fönster. Jag häftade upp tyget på olika ramar som jag snickrade och delvis hade 
liggande för att testa dess genomsiktlighet och vad som hände när ljuset träffade. Jag tänkte om fler 
är som mig att man uppskattar färgklickarna som hängs upp utanpå fasaderna så kanske man också 
kan uppskatta dem när de har tagits in innanför fönsterna med. Produkten kan då få ett annat slags 
symbolvärde som Castiglioni och pennan som blev bestick. En uncanny valley upplevelse av en 
produkt som gör sig påmind. En av ramarna som jag häftade upp tyget på var en bit basad och böjd 
ask som jag hade haft sen ettan liggandes i min hylla. Basning är en metod där man gör trä mjukt 
med hjälp av värme och fukt.4 Bågen i trät skapade ett valv som jag tyckte kändes intressant och 
vackert. Och som en bra form att utgå ifrån. Utan att ha planerat det så hamnade formen inom 
ramen för det arkitektoniska jag har skrivit om tidigare och jag valde att bejaka det och började läsa 
på om hur man lötar en ring.  

                                                           
3 Christo & Jeanne-Claude. https://christojeanneclaude.net/projects/surrounded-islands (Hämtad 2019-05-21) 
4 Basningn, unionpedia. https://sv.unionpedia.org/Basning (Hämtad 2019-06-03) 

https://sv.unionpedia.org/Basning
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Jag valde lötning för att skapa den runda formen eftersom det är en intressant teknik som jag inte 
provat förut. Jag har både basat och skiktlimmat tidigare. Skiktlimning är när man böjer tunna 
massiva faner och limmar ihop med en mall.5 För syftet som jag skulle använda den runda formen så 
hade jag kunnat basa också men furu som jag ville använda mig av är inte lämpat för basning. Så 
valet var egentligen enkelt. Jag började med att försöka räkna ut själv hur många lötar som jag skulle 
ha och hur jag skulle göra men blev sedan hänvisad till en hemsida där jag lätt kunde räkna ut hur jag 
kunde göra.6 Jag började experimentera med lötade former samtidigt som jag skissade på hur 
fönsterskyddet/skärmväggen skulle se ut. Jag hade nästan bestämt hur allt skulle se ut och hur jag 
skulle bygga det. Så på väg till skolan på morgonen när jag skulle börja bygga så ångrade jag mig. 

Nätet jag hade fick jag av ett företag som håller på med nät som sportmaterial men även inom 
industrin. Daniel som jag hade pratat med på sportmaterial.se berättade att de just nu höll på att ta 
fram ett nytt nät som skulle bestå av hampa istället för polyeten och att de hade mer och mer 
kontakt med arkitekter och inredningsarkitekter som ville använda sig av deras material. Det var 
något som inte kändes rätt med formen som jag hade varit så lyrisk över kvällen innan och jag kom 
att tänka på vad Daniel hade sagt om industritygets hållbarhet. Brytstyrkan låg på 18kg/cm2.7 Det var 
alltså oerhört starkt. Även om jag gillade tanken med att ta in tyget från fasaden till att sätta det 
innanför fönstret så kände jag att jag var tvungen att göra något med faktumet att det är så slitstarkt. 
Om jag bara välter insynsskyddet så blir det ett hyllplan tänkte jag. Och designprocessen tog en ny 
riktning.  

            

Fig. 17 Den basade askbiten.                Fig. 18 Vad händer om                      Fig. 19 En inspirationsbild för 
                                                                               insynskyddet välts och blir                  den nya idén Pilaster 
                                                                               en hylla?                                                av John Kandell 

                                                           
5 Franzen, Anna. Kurvor i trä – en kartläggning av hur möbelsnickare kan tillverka en svängd detalj med hjälp av 
olika metoder. Carl malmsten furniture studies, Linköpings universitet 
6 Woodturner’s Resource. 
http://www.woodturnersresource.com/extras/projects/segmentcalc/?fbclid=IwAR1RgvSjUI1Apm1M34wzFZmI
U1d0a-oqLGIPORqm-eSoBjGyGni2408a0kQ (Hämtad 2019-05-21) 
7 Industrinät nordiska nätlösningar AB. https://www.sportmaterial.se/nat-a-o/industrinat/mosquito-net/ 
(Hämtad 2019-05-21) 

https://www.sportmaterial.se/nat-a-o/industrinat/mosquito-net/
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8.0 Resultat 
 

Med en halv dag tillgodo blev jag klar med den sista av prototyperna inför vårutställningens 
vernissage. Det blev en blandad formkompott men jag tror ändå att man kan se väldigt mycket av 
mig i prototyperna. Det var inte en av mina utgångspunkter inför arbetet men eftersom jag har 
försökt vara väldigt ärlig mot mig själv och transparent med hur jag tänker så känns det så klart bra 
att det blev något man kunde känna igen mig i och att jag känner mig nöjd med resultatet. Relativt 
nöjd i alla fall, mer om det under reflektionssegmentet som följer. 

Jag har fått lära mig att en frågeställning inte kan besvaras med en mening. Då är det inte en god nog 
frågeställning utan kanske till och med bara en fråga. Med min frågeställning så rör jag mig i ett 
subjektivt område så det är möjligt att frågeställningen ”Kan ett nytt sammanhang för ett material 
ändra upplevelsen av det?” tillsammans med mitt resultat skulle få lika många olika svar som antalet 
personer som blir tillfrågade. Jag kommer svara på det utifrån mitt perspektiv. 

 

8.1 Tamburmajoren – Karbinhake 
 

Inte särskilt långt ifrån första skissen landade tillslut formen till tamburmajoren. Karbinhakarna jag 
använde till min möbel är en rostfri variant som har en yttre längd på 60 mm. Jag gjorde olika tester 
och modeller för att testa hur jag skulle placera karbinhakarna på pelaren och kom fram till att en 
asymmetrisk upphängning med fyra olika sidor skulle bli bäst. För att möta den rostfria finishen på 
hakarna ytbehandlade jag furun med svart dekorvaxolja i ett tunt lager för att behålla träts ådring i 
uttrycket. Även benställningen ytbehandlade jag på samma sätt för att hålla ihop uttrycket. 
Rundstaven som hela formen vilar på valde jag dock att ytbehandla med vanlig hårdvaxolja och 
behålla den trären. I det här läget gick jag mycket på känsla. Det är alltid svårt att ytbehandla tycker 
jag. Sen tycker jag också att det kan bli lite tråkigt med trärena möbler. Jag ville ge rundstaven i 
botten ett annat värde och särskilja den från de resterande trädelarna. Det var trots allt de som bar 
hela konstruktionen. Jag ser det som att de aktiva områdena, hakarna och fötterna ska stå ut och 
synas medans de andra, svarta delarna får en bakgrundsroll.  

Ändrade då detta nya sammanhang upplevelsen av materialet för mig? Jag tycker att det gör det. När 
jag ser hakarna i den mängd och placering de har fått på pelaren så känner jag inte att de har tappat 
bort sig. Jag får inte upp en annan bild framför ögonen där de skulle passa bättre. De har hittat hem i 
sitt nya sammanhang. Sen i en utställning ser alla möbler lite skeva ut kan jag tycka. Möbler ska ses i 
en miljö och inte på ett podium. Jag ser den på en lite dovt upplyst restaurang, eklektisk inredd där 
den blir en solitär i mängden där de tillsammans binder ihop allt. Jag ser hur den blir diskret men 
viktig för hemtrevnaden i restaurangen. Att alla hänger av sig på samma ställe skapar en trevlig 
stämning i rummet. Ingen behöver trängas med jackan på stolen och riskera att den faller till golvet.  
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Fig. 20 Tamburmajoren är 1,80m          Fig. 21 Jag har placerat ut 8 karbinhakar på varje sida. 

 

Fig. 22 En av de svarvade ”fötterna” som är det som hela möbeln vilar på. 
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8.2 Hyllan – Kakel 
 

Jag ville skapa en modern kasthylla för alla fina saker vi vill samla på, titta på och visa upp. För mig är 
prylar viktiga. De behöver inte vara dyra eller så men var de är köpta, vem man fått dem av eller vart 
ifrån de är blir det viktiga. Sakerna bär sentimentalt värde. Jag besöker aldrig monument och sådana 
typiska sevärdheter när jag reser. För mig så kan askkoppen jag köpte på en loppmarknad i 
Köpenhamn för 20 dkr när jag var där med min kompis bli den fina saken jag vill ha framme. Den blir 
souveniren, den blir minnet av resan, det jag bär med mig och vill visa upp. Det fina är att man får 
bestämma själv vad som är fint och vad man vill placera i hyllan. På samma sätt som en gammal 
plåthink kan bli en kakburk och en båtmotor. Så kan hyllan hålla olika sorters prylar. Vill någon annan 
ställa en svindyr Lisa Larsson vas i den, då är hyllan gjord för det.  

För att vara första gången någonsin som jag kaklar så måste jag säga att det gick hyffsat smärtfritt. 
Hade måtten på ”skelettet” varit bättre anpassade för själva kakelbitarna hade det till och med varit 
lätt. Nu krävdes lite sista minuten lösningar för att få ihop det tillslut. Det är tur att mdf är ganska lätt 
att skava av och större ytor kunde frigöras. Jag hade ett rött matt kakel och ett grått. Jag valde tillslut 
de gråa då jag planerade att göra benställningen i bok och den har lite röda toner. Det gråa mot 
boken kändes mer tilltalande. Från början hade jag skissat och gjort modeller på en smärtare 
benställning men kände att det inte riktigt stämde. Jag kände att hyllan behövde en rejälare form 
undertill för att få ihop uttrycket. Med fasningarna som jag la till på alla bitar för att efterhärma 
kaklets fogar tycker jag att jag hittade en intressant form. Även om jag har lite svårt att se på det 
objektivt just nu.  

Upplevs då kaklet annorlunda i sitt nya sammanhang? Ja det tycker jag att det gör. Som jag skrev om 
angående tamburmajoren så är inte utställningsformen rätt för kakelhyllan heller. Jag ser den i ett 
hem. I ett vardagsrum längs en vägg kanske en kort vägg där den kan stå själv. Vid en vägg med 
fönster. Man skulle kunna tänka sig att man gör som till exempel De Stijl gjorde och inredde hela 
rummet efter sina möbler. Att ställa in rietvelds red and blue chair i en lägenhet inredd enligt gängse 
inredningsnormer från den tiden skulle inte funka. Därför anpassade de hela lägenhetsinredningen 
efter sina möbler. En sådan tanke känns lockande. Hur skulle jag kunna inreda med utgångspunkt 
från min hylla? Men jag anser att den också skulle passa utmärkt i ett hem där den som bor där har 
valt möblerna med omsorg. Ett rum där inte varje möbel är köpt i en vända till IKEA. Utan att det 
istället är loppisfynd blandat med arvegods och enstaka dyrare designmöbler kanske. I en sådan 
lägenhet ser jag den.  

Jag tror också den skulle passa väldigt fint in i en butiksinredning. Kanske att man då skulle ställa in 
flera stycken eller utveckla formen på den lite. Det känns som att det handlar mer och mer om att 
man vill visa upp det man säljer i en vacker miljö snarare än en miljö där man försöker få in så mycket 
förvaring och displayyta man bara kan.    
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  Fig. 23 De båda långa sidorna på hyllan är 60 cm     Fig. 24 Det tuffaste hålet att kakla  

   

  Fig. 25 Sidovy med mötet mellan ställning och hylla  
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8.3 Vägghyllan – Industrinät 
 

Hela arbetet handlar ju om att förhålla sig till ett material ovant för sammanhanget, möbeldesign. På 
ett sätt är industrinätet en textil så på det sättet är det inte så udda. Men det skiljer sig ändå mycket 
från andra möbeltextilier. Det är lite plastigt, genomskinligt och illgrönt. Det kändes som en stor 
utmaning att få ihop det hela med materialen och formgivningen. Jag skissade vidare på den Kandell 
inspirerade hyllan och gjorde löttester för att se hur stora valven skulle vara. Färgen på nätet var 
inget jag valde utan det som Daniel på sportmaterial hade på lager och kunde skicka en bit. Jag hade 
nog valt en blå eller lila färg om jag fick välja fritt. En del i det som jag tyckte var intressant med tyget 
och det som egentligen gör det olämpligt som möbelmaterial är hur det känns. Det är som jag har 
skrivit innan lite plastigt. Jag ville inte sätta det rakt på en len fin furu ram utan kände att jag var 
tvungen att göra något med träets yta för att det skulle funka bättre ihop. Borstning av furu är något 
jag har hållit på med tidigare och jag gillar texturen och den övergripande känslan som blir när man 
gör det. Det känns på något sätt mer genuint. Det sker naturligt med möbler man har ute, de blir 
liksom väderbitna och allmänt mjukare. Jag kände att det skulle passa bra till tyget, mjuka upp 
möbelns allmänna uttryck. Och att materialens kontraster skulle funka ihop. Färgvalet kändes ganska 
logiskt också. Jag gjorde en skarp svart infärgning på ramen och en lite lättare svart med en grön ton 
över på väggdelen. För att plocka upp det gröna i tyget och mjuka upp uttrycket. Den röda kantlisten 
våndades jag över. Jag valde mellan den och en grön. Rött och grönt är kontrastfärger och passar 
oftast ihop men jag kunde inte riktigt bestämma vad jag gillade bäst. Alla jag rådfrågade tyckte att jag 
skulle köra på den röda så så fick det bli.  

Lyckades jag ändra hur materialet upplevs? På ett sätt tycker jag att jag gjorde det. Men sen är denna 
möbel också den som jag tycker behöver allra mest utvecklingsarbete. Jag tror helt klart att det finns 
många håll jag skulle kunna ta industrinätet för att få in det i inredningssammanhang. Detta var ett. 
Det är något som jag kan tycka skaver med möbeln men jag är övertygad om att den kan utvecklas 
och bli något bra. Just nu har jag svårt att greppa den. Som med de andra möblerna så skulle jag 
gärna se den i en annan miljö. Jag tänker hemmamiljö i en hall till exempel.  
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Fig. 26 Väggfasta formen är 1,2 m                            Fig. 27 De olika hyllplanen är olika spända där det                          
                                                               understa har störst gropformning. 
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9.0 Reflektion 
 

9.1 Frågeställning  
 

Med detta arbete så är jag och far runt i ämnen som är högst subjektiva. Frågeställningen jag ställer i 
början på rapporten har inget entydigt svar. ”Kan ett nytt sammanhang för ett material ändra 
upplevelsen av det?” Jag har gått in i designprocesserna för detta arbete och försökt förverkliga 
målet och få svaret att bli ja. För vissa kommer det stämma och andra inte. Som jag har skrivit 
tidigare så är inte tanken att möblerna jag har gjort ska passa rakt in i en industri som de står nu. Det 
är framförallt ett arbete som handlar om att vrida och vända på förväntningar av ett material. Jag har 
lärt mig väldigt mycket under arbetets gång och kommer fortsätta lära mig av det när jag har fått mer 
distans till det. 

 

9.2 Inspirationen 
 

För mig så handlar det mycket om att inspireras för att själv kunna skapa. Som jag har försökt 
redogöra i denna rapport så inspireras jag av olika saker och på olika sätt. Jag tror det var väldigt 
lärorikt och viktigt för mig att försöka definiera på vilka sätt jag faktiskt jobbar. Att jag kan titta på det 
som inspirerar mig och sätta ord på varför och på vilka sätt de gör det känns nyttigt inför framtiden. I 
yrkesbanan jag är på väg in i är det kanske inte alltid nödvändigt att kunna sätta ord på det man gör. 
Produkten är ju ofta fysisk och kan upplevas. Men kan jag förstå det själv kan jag lättare ta mig an 
mina framtida uppdrag och lättare översätta det jag vill förmedla till 3dimensionell form.   

 

9.3 Examensarbetet 
 

Professor Johan Knutsson har sedan första rapportskrivningen i ettan pratat om hur det vi gör nu är 
en övning inför examensarbetet och att de insikter vi får under vår tid på skolan kan användas som 
uppslag till examensarbete och så vidare. Det är jättebra att tidigt börja tänka kring vad man vill göra 
och låta olika saker inspirera. Det har enda fram tills strax innan möbeldesignkursen som ledde fram 
till möbelmässan känts som att examensarbetet är något riktigt tufft och att det måste bli så himla 
bra och att det kan lägga grunden för ens framtida karriär om man gör det riktigt bra. Så kan det nog 
vara men efter den kursen var i alla fall jag ganska utmattad och kände att jag främst ville använda 
denna sista tid på skolan med att göra något som var kul, inspirerande och lärorikt. Jag har sedan 
länge släppt tanken att jag ska vara färdigutbildad när jag lämnar Malmstens. Jag kommer lära mig 
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under hela mitt yrkesverksamma liv och även efter. Examensarbetet behöver inte vara på liv och död. 
Med det sagt så har jag verkligen gett allt i detta projekt och är nöjd med det jag har åstadkommit. 

10.0 Avslutning 

10.1 Framtiden 
 

Jag vill gärna jobba vidare med det här projektet men då separera de olika materialen. Jag tror inte 
att de har tjänat på att bli ställda mot varandra utan hade passat bättre som egna projekt egentligen. 
Det är en reflektion som har kommit nu efteråt. När jag var i det var jag för taggad på att göra 
projekten och ville få med allt. Andreas Nobel min handledare har vid flera tillfällen påpekat att det 
räcker att göra en av dessa möbler. Det har han helt rätt i men det är svårt att stoppa upp när det är 
så pass roligt. Men å andra sidan så handlar arbetet om materialen från början sen att möblerna som 
blev av dem inte kändes hundra procent kompatibla är kanske en annan grej. Det landar åter i hela 
problematiken med att ställa ut möbler och presentera dem i fel kontext. Jag ser de tre olika 
möblerna mer som upplägg för separata fortsättningar just nu. Något som inte behöver stressas. Tid 
finns.  
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